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Årets kalender
I Kampenkalenderen 2017 presenterer Kampen historielag nok en gang små fortellinger  
med ledsagende bilder fra Kampens historie. Det er minner fra eget liv, og det er historier  
om hendelser og steder på Kampen og personer fra Kampen. 

Har du gamle bilder fra Kampen?
Vi er fortsatt svært interessert i å komme i kontakt med dere som har fotografier fra Kampen.  
Bildene kan være 10, 50 eller 100 år gamle, fra hverdag og fest, ute og inne, skole, arbeidsliv,  
foreningsliv, gater og parker – alt om livet og menneskene på Kampen er av interesse!

Hjemmesiden vår
Vi vil samtidig oppfordre både medlemmer og andre om å gå inn på vår hjemmeside:  
www.kampenhistorielag.no. Her finnes nyheter, fotogalleri og mange illustrerte artikler  
og fortellinger fra Kampens historie. Her kan du også sende inn egne fortellinger eller  
etterlyse gamle venner. Ta en kikk! Følg også historielaget på Facebook.
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Line Arneberg
Ivar Nygaard
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Forsiden: Bildet på forsiden har vi fått av Maria Sivertsen. Hun er ansatt i Kampen Økologiske 
Barnebondegård (KØBB) som miljøterapaut. På bildet ser vi datteren til daglig leder av KØBB, Heidi 
Katrine Tønnesen, Ayla, med hesten Vulkan.

KØBB ble etablert i 1994 og ligger i Skedsmogata 23. Gården har alle norske husdyr, unntatt ku. I tillegg 
har KØBB eseler og allpakka.



Januar

Trappa ligger i en forlengelse av Evens gate i en skrå-
ning ned til Jordal. Den ble etablert mellom 1921 og 
1936 og er i henhold til Byantikvaren bevaringsverdig 
som del av byens eldre infrastruktur. Vi er mange som 
har levd i den villfarelse at den ble etablert til OL i 
1952. Overordnet mål for prosjektet har vært å ivareta 
 trappas opprinnelige karakter, samtidig som trappa 
skal tilfredsstille nåtidens krav til universell utforming. 

Trappa var i meget dårlig forfatning, vi var mange som 
gikk i den med fare for liv og lemmer. Øverste del av 
trappa hadde rast sammen, muligens som følge av tid-
ligere arbeider. I tillegg hadde flere trær vokst seg inn 
i fundamentet og ødelagt deler av fundamenteringen 
og rekkverk. Trappa var heller ikke tilrettelagt for uni-
versell utforming med spesiell tanke rettet mot blinde 
og svaksynte. Grøntområdene på begge sider av trappa 
har de siste årene forfalt og ble benyttet som avfalls-
plass. Prosjektet, i regi av Bymiljøetaten, har  omfattet 
full rehabilitering av trappa. Prosjektleder Hanna 
Haukøya Storemyr opplyser at den opprinnelige lille 
«knekken» i  trappeløpet er videreført, eksisterende 
granitt i trappa gjenbrukt og supplert med prikkhamret 
granitt i repos tilsvarende som Grorudgranitt. Muren 

rundt trappa er oppført som tidligere, med skiferhel-
ler på toppen. Inkludert i rehabiliteringen er også nytt 
rekkverk og merking som ivaretar universell utforming. 
Grøntområdene på begge sider av trappa er oppgra-
dert med planting av nye trær.

Stor honnør til Bymiljøetaten som har fått i stand et 
 viktig bindeledd mellom søndre Kampen og Jordal-
området. Rehabiliteringen av Jordaltrappa er innstilt 
som kandidat til Kampen historielags byggeskikkpris 
for 2016.

Arne Kristiansen
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Jordaltrappa
Foto: Bymiljøetaten



Jeg er født i 1944. Mine foreldre giftet seg i 1942 og 
flyttet inn i en leilighet i indre gård i Normannsgata 22. 
Vi bodde, til på Kampen å være, i en stor leilighet i før-
ste etasje i indre gård. Huset må ha blitt renovert like 
før krigen. Kjøkkenet var rimelig moderne med varmt 
og kaldt vann, og vi hadde bad. Dette var noe som ikke 
så veldig mange på Kampen hadde den gang. 

Det er klart at dette var en tid med stor etterspørsel 
etter boliger. Vår leilighet var såpass stor (ca. 80 m2) 
så mine foreldre måtte leie ut et rom. Leien vår var på 
300 kroner per måned. En vanlig inntekt i Norge var 
4700 kroner per år. Fra 1944 og til langt oppe i 50 årene 
bodde en dame med sin datter i leiligheten vår. I et par 
år hadde vi også en fetter av min far boende hos oss. 
Hos oss var hans «hybel» sofaen inne i stua

Det var ingen varm leilighet vi hadde. Den var trekkfull, 
og det var kun enkle vinduer i alle rom. Huset vårt hadde 
sentralfyring og radiatorer i alle rom. I kjelleren var det 
installert en kull/sinders-fyrt kjel. Det var beboerne 
i huset som fyrte. Det gikk på omgang med en uke på 
hver gjennom hele fyringssesongen. Det var stort sett 
kvinnene i familien som hadde ansvar for dette. Jeg 
husker min mor mange ganger uffet seg om morgenen 
før jeg gikk på skolen og sa: «Da får jeg vel gå ned i dette 

kullfyrte helvete vårt». Da skulle hun ned i kjelleren for 
å fyre opp.

Jeg flyttet fra Normannsgata 22 etter at jeg var ferdig 
med gymnaset i 1964. Jeg bosatte meg senere i Nittedal.

Da «huset vårt» i Normannsgata skulle rives i 1982, 
synes jeg at jeg skulle prøve å få ut peisinnsatsen og ski-
feren rundt som var brukt i denne peisen, og mure den 
opp i den nye kjellerstua vår i Nittedal. Jeg henvendte 
meg til Oslo Byfornyelse og fikk hjelp til å komme meg 
inn i den gamle leiligheten vår. Da stod huset helt tomt, 
og jeg tok med meg innsatsen, spjeld, skifer og murte 
opp ny peis  hjemme med delene fra vår gamle peis. Den 
peisen varmer litt ekstra, fordi tankene min går til det 
gamle huset vårt i Normannsgata 22.

Bjørn Finstad
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Et gammelt hus i Normannsgata

F.v. Svein Hetting (1944), Bjørn Finstad (1944), Rune Marents (1945) Arild Hammer (1945), Ukjent, Anne 
Finstad (1947). Normannsgata 22 i 1950.



Ottar Lie ble født i 1896 og vokste opp i enkle kår 
på Løten. Faren var småbruker og smed og med i 
Arbeiderpartiet fra dets første spede begynnelse 
i Hedmark. Han sto mang en kveld og dro pressa til 
den vesle avisa «Demokraten» på Hamar. Ottar ble på 
denne måten fra barndommen fortrolig med radikale 
sosialistiske idéer.

Han utdannet seg til dreier og var fagorganisert fra 1911. 
Hans engasjement gikk lenger enn til fagbevegelsen. 
I 1921 ble han sekretær i Hedmark fylkes Arbeiderparti. 
Ved partisplittelsen i 1923 var han med og stiftet 
Norges Kommunistiske parti og ble valgt til organisa-
sjonssekretær. Fra 1936 ble han Oslo-partiets leder.

Fra 1937 var han sentral i hjelpearbeidet for den span-
ske republikken, blant annet for å bistå dem som ville til 
Spania som frivillige for å hjelpe den valgte regjeringen 
i kampen mot fascisten Franco. Dette førte til at poli-
tiet i 1938 hadde en razzia i leiligheten i Skedsmogata 
hvor de fant brev og dokumenter som underbygde 
deres «mistanker». 

Med sitt store kontaktnett og organisatoriske talent 
ble han den viktigste personen i oppbyggingen av NKPs 
illegale arbeid da krigen kom til Norge. Fram til han ble 
arrestert var han også sentral i kontakten mellom NKP-
ledelsen og Osvald-gruppa.

Sammen med sin kone Inga og tre andre ble de overrum-
plet på en hytte i Vikersund 30. oktober 1942. To ble drept 
i skuddveksling. Ottar og hans gravide kone ble arrestert.

Begge ble torturert, og Gestapo satte mye inn på å knekke 
Ottar, som var meget  sentral i motstandsarbeidet. Han 
ble utsatt for brutal behandling, uten å bryte sammen.

Etterhvert havnet han på «Fallskjermen», dødscellen 
på Grini. Derfra ble han, 1. mars 1943 sammen med 14 
andre, kjørt til Trandum hvor alle ble henrettet. 

Vi kan ikke omtale Ottar uten å ta med Inga som også 
fikk føle torturen, og som følge av det mistet det bar-
net hun bar på og som de begge lengtet etter. Hun ble 
sendt til konsentrasjonsleiren Ravensbrück og ble red-
det av de hvite bussene. Hun ble boende i leiligheten i 
Skedsmogata 18 til hun døde 92 år gammel i 1993. (Se 
kalenderen for 2009)

Ivar Nygaard
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Kommunisten i Skedsmogata
Ottar Lie. Foto: Privat
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Det er en fin senvinterdag 1935. Pappa Rolf er på tur 
med veslejenta, Grethe. En pappa trillende på barne-
vogn i Kampen park var slett ikke et vanlig syn på 
30-tallet, og mamma Astrid hadde spurt flere ganger 
før de gikk ut om mannen virkelig ville trille barnevogn 
i parken. Men han var stolt av dattera og ville gjerne ut 
på tur med henne. Mamma var nok hjemme og lagde 
søndagsmiddag som skikken var.

Den lille familien bodde i Norderhovgata 28 sammen 
med farmor. Pappa Rolf var oppvokst der, og mamma 
Astrid var oppvokst i Normannsgata 25. De var begge 
yngst i søskenflokker på seks. Barna som vokste opp 
på Kampen på begynnelsen av 1900-tallet flyttet ikke 
langt vekk når de var voksne. Lille Grethe hadde beste-
foreldre, tanter og onkler i nærheten, og de som flyttet 
ut, havnet som regel på Tøyen, Grønland etter Bryn. Det 
var nær kontakt med storfamiliene, og ofte kom det 

besøk som måtte få servering i form av kaffe og brød-
skiver og kanskje litt kake.

Pappa og Grethe kunne nok etter turen trille hjem til 
ferdig middag.

Kari Korbøl
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Trilletur med pappa

Rolf og Grethe Larsen 1935. Foto: Privat



Jordal Amfi sto ferdig til de olympiske leker i 1952. Til 
tross for at den var bygget som arena for ishockey, ble 
den etter hvert brukt til alle typer arrangementer. På 
sommeren ble det spilt håndball, det var rockekonser-
ter på 50-tallet, feiring og show hver 1. mai, og et stort 
mangfold av aktiviteter. Det som kanskje ikke er så 
kjent, er Amfiens rolle i norsk profesjonell boksing. Fra 
50-tallet og utover i 60- og 70-årene ble det arrangert 
en rekke stevner, vanligvis med Kampegutten Einar 
Rose som speaker. Rose hadde alltid samme åpnings-
replikk; “welcome ladies and gentlemen and gangsters”. 
Denne replikken var hver gang en sikker vinner hos det 
blandede publikum. På disse stevnene ble det alltid tatt 
inn mer eller mindre eksotiske utlendinger og norske 
stjerner som var ferdig med ungdomstiden.

Alikevel var nok den begivenhet som fant sted i 1979, da 
“the greatest” kom til Amfi’n det største for bokseinter-
esserte. Dette var etter at Ali hadde lagt hanskene på 
hylla, og reiste rundt og fikk noen kroner for å gå opp-
visningskamper mot lokale helter. Muhammad Ali var 
olympisk mester fra 1960, da som Cassius Clay. I 1964 
ble han verdensmester i tungvekt, og denne tittelen 
forsvarte han 19 ganger.

Amfi’n var pakket med 3000 mennesker, og et unisont 
brøl møtte mesteren da han gikk i ringen for å gå tre 
runder oppvisning mot Harald Skog. Skog hadde vært i 
europatoppen i lett tungvekt, og var en rutinert bokser. 
Fra første sekund var klasseforskjellen åpenbar. Skog 

gjorde det han kunne for å lage kamp, men Ali var selv i 
utrent utgave nesten umulig å treffe, og publikum fikk 
se hele Alis repertoar og det var ingen tvil om denne 
geniale bokserens storhet. Etter kampen gikk de fleste 
fornøyd hjem, mens de som hadde mye penger kunne 
høre Ali snakke på en nattklubb i Oslo. Noe som visst-
nok ikke var en like stor fornøyelse, mesteren var alle-
rede på denne tiden begynt å bli preget av Parkinsons 
sykdom. I 1996 kunne en hel verden se han tenne den 
olympiske ild i Atlanta, sterkt redusert.

Muhammad Ali vil bli husket for sin trolldom i ringen og 
for sin evne til å gi håp til fattige. Hva han husket av sitt 
besøk på Kampen er uvisst, men vi som var på Amfi’n 
denne kvelden, glemmer aldri the Champ!

Mohammad Ali døde 3.juni 2016, 74 år gammel.

Stig M. Berg
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Ali på Amfi’n 

Ali 1979. Foto: Bjørn Reese

Cassius Clay



Det har vært festlige og høytidlige stunder på Kampen 
skole også før, men sin uten sammenligning største 
dag opplevde den snart 60 år gamle skolen i går da 
Kronprins Olav avduket minnetavlen over 23 av skolens 
tidligere elever som falt i frihetskampen.

Høytideligheten var fastsatt til kl 12, men allerede 
kl. 10.45 kom Kronprinsen. Overlærer Amundsen hilste 
velkommen ved skoleporten, og så bega Kronprinsen 
seg inn i skolebygningen. Kronprinsen hadde ytret 
ønske om å overvære undervisningen før selve minne-
høytidligheten tok til. Hele skolen var pyntet med flagg 
og blomster og besøket inne i skolen ble avsluttet med 
at den kongelige gjest ble servert Oslofrokost.

Det er fire elever fra skolen som har samlet inn penger 
og har hatt ideen til dette minnesmerket. En av dem, 
Torgeir Akselsen fra Telemarksvingen 4 takket for 
bidragene og til dem som  hadde vært behjelpelig med å 
få minnestøtten reist. Etter at Gerd Knatterød og Turid 
Albe hadde lest dikt av Nordahl Grieg, ba overlærer 

Amundsen Kronprins Olav  å foreta avdukingen. Da 
Kronprinsen trakk til side for den vakre minnetavlen, 
satte Kampen kirkes klokketårn i med 9  malmfulle 
klemt, og så sang man to vers av fedrelandssalmen. Det 
hele ble avsluttet med to vers av «Ja, vi elsker» og så 
forlot Kronprins Olav Kampen skole.

Den vakre minnetavlen i bronse er utført av billedhog-
ger Knut Steen fra Hølandsgata 7, etter en tegning av 
arkitekt Bast.

K. H. Aftenposten 1.juni 1948
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Kronprins Olav på Kampen skole

Avduking Kampen skole 1948. Foto: Arbark

Minnestøtten, Kampen skole



«Som en bukett troll av eske er det dukket opp en 
sangkvartett av virkelig format på det det svenske 
og  norske platemarked. The Kavalliers, tidligere kjent 
som The Key-Spots har sammen med Nora Brockstedt 
og Kjell Karlsens orkester sunget inn «Sugar Time» på 
norsk og svensk. Og dette er saker og ting sier eksper-
tene. - Gutta er fenomenale, sier Nora, og hun kan mye 
om sang». Dette skrev avisene om oss i 1959 og jeg 
tror det var gjennombruddet mitt som musiker.

Jeg er født på Nedre Kampen i 1937, i Sverresgate 17, 
nesten oppe ved Kjølberggata. Gården står det ennå, 
en treetasjes murgård med utedo. Leiligheten var liten 
og kald, min bror Harald og jeg delte et lite rom. Husker 
mor la ut kjøtt eller noe som måtte holde seg, i en snor 
ut av vinduet. Vi hadde jo ikke kjøleskap den gang.

Jeg gikk på Kampen skole og spilte trompet i gutte-
musikken. 17 år gammel begynte jeg i Kampen Janitsjar. 
Dirigenten Rolf Letting fikk meg over på trombone. 
Da fikk jeg raskt tilnavnet Glenn, etter Glenn Miller. Jeg 
begynte i læra på Aas og Wahl og ble typograf i 1957.

I 1955, mens jeg gikk i læra, fikk jeg en jobb på 
Stavangerfjord, med 3 turer frem og tilbake til New 
York. Jeg jobbet i scrubben, men på en tur ble bassisten 
syk og orkesterlederen spurte om jeg kunne ta jobben. 
Jeg sa: «Sure I can play».

Etter at sjølivet var over, begynte jeg på Musik-
konservatoriet for å lære å spille bass skikkelig. Her 
traff jeg Ragnar Asbjørnsen, som senere tok navnet 
Ray Adams. Han igjen var venn med Kjell Karlsen. Vi 

tre pluss Arvid Bjercke startet en kvartett som vi kalte 
«The Key Spots».

Vi øvde som besatt og spilte på «Penguin Klubben» og 
ble ganske populære.

I 1959 var hele Kjell Karlsens orkester pluss sangkvar-
tetten «The Cavaliers» på turne med Laurie London, 
Jack Dailey, Grynet Molvig og Ernst Diesen som kon-
fransier. Den første konserten startet på Jordal Amfi til 
fullt hus. Etter det gikk turen til 10 byer. Konsertene ble 
en stor suksess. Grynet Molvig fra Moss hadde publi-
kum helt i sin makt, stod det i avisen. Hun ble jo en stor 
stjerne og var med i Grand Prix i 1961. Jeg var så heldig 
å få være med i en reklamefilm med henne, den het 
«Trykk på knappen» og gikk på kinoene i 1962.

Jeg avsluttet min karriere som musiker i Norge med 
gruppa «Those Five». Vi sang mye på «Downtown Key 
Club» med Kjell Karlsens orkester som støtte. Men 
så i  1967 emigrated jeg til Canada. Savnet jo alle mine 
 venner, men så frem til en ny beginning i et fremmed land.

Arne Larsen
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Typografen som ble musiker

Arne Larsen bak til høyre Arne Larsen til venstre med Grynet



I 1990 kom endelig min sjanse til å få se David Bowie 
i levende live. Han var ute på sin Sound and Vision World 
Tour; turneen hvor han skulle si farvel til sine mange 
store hits. Han ville fri seg fra den gamle katalogen for 
å kunne spille den nye musikken. Fans fra hele verden 
hadde gjennom lang tid stemt på sanger via telefon. 
Bowie hadde bare en gang tidligere vært i Norge (1978 
i Ekeberghallen). Fram til 2004 ble det ytterligere 7 kon-
serter i Norge og han har uttalt at han trivdes godt her.

22. august inntok han scenen på Jordal Idrettsplass. Det 
var bare å spasere ned den gamle trappa fra OL i 1952 
så var jeg der. Det strømmet folk inn fra Galgeberg, et 
sted mellom 15 – 18 000 mennesker var møtt opp. Kim 
Wilde gjorde sitt beste for å få opp stemningen, hun 
huskes nok best for megahiten You keep me hanging on 
fra 1987. Men, som for meg, var det David Bowie de aller 
fleste ventet på. Og endelig sto han der, mannen som 
hadde fascinert meg opp gjennom 70- og 80-årene med 
de mange karakterene og hamskiftene. 

Space Oddity, Rebel Rebel, Ashes To Ashes, Life On 
Mars, Ziggy Stardust, China Girl, Station To Station, 

Young Americans og Changes runget ut over sports-
plassen. Det var høy allsangfaktor den kvelden, og 
mange i nabolaget fikk en gratiskonsert. Med et strå-
lende band, hvor Adrian Belew nok er den mest kjente, 
ble den en strålende kveld med Bowie i storslag.

Kunstneren med de tusen ansikter regisserte også sin 
egen død. I halvannet år klarte han å holde hemmelig at 
han var alvorlig syk. David Bowie døde av kreft 10. januar 
2016, 69 år gammel, kun få dager etter at han slapp sitt 
kritikerroste 29. album «Blackstar». Han etterlater seg 
en stor «arv» som er tilgjengelig for oss alle.

Arne Kristiansen
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Bowie på Jordal

David Bowie på Jordal august 1990. Foto: Scanpix

Bowie Aftenposten 23.8.1990



Alf og Frank Hansen vokste opp på Nedre Kampen. De 
gikk på Tøyen skole, mens faren som var brannmann, 
hadde gått på Kampen skole. Gutta bode hjemme hos 
moren og faren på to rom og kjøkken til de giftet seg 
midt på 70-tallet. Om kvelden satt faren i stua og så på 
fjernsyn og røykte. Brødrene kunne ikke legge seg før 
faren var ferdig med TV-tittinga, for han satt i sofaen 
som også fungerte som dobbeltseng. Lufta var tjukk 
av tobakksrøyk da brødrene sovnet. Treningsklær ble 
tørket over ovnen, der moren laget mat, og klærne luk-
tet av gårsdagene middag. Gutta syntes de hadde det 
suverent, og tenkte ikke over at plassen var liten.

De begynte med bryting i Fagen 26, men som junior 
begynte den 1,96 høye Frank med roing i Ormsund 
Roklubb. Alf, som var 1,86 høy, dro til sjøs som 15-åring 
og kom hjem med tatoveringer. Det neste året vanket 

han på Youngstorget og var mest interessert i biler og 
damer. Han tok sitt første åretak i 1965, 17 år gammel.

Brødrene Alf og Frank fra Nedre Kampen tok OL-gull 
i  dobbeltsculler i Montreal i 1976 og ble verdensmes-
tere i 1975, 1976 og 1978.

Thor Gotaas
Fra boka Birken 2015
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Brødre med OL-gull

Alf og Frank Hansen. Foto: Henrik Ørsted OM 1971



For nitti år siden, i 1927, hadde Aftenposten en rekke 
artikler om store planer på Kampen. Jobbetiden var 
over, og krakket som kom etter første verdens krig, 
førte til full stopp for Christiania Staalverk. Den store 
hallen ved Telemarksvingen ble gjort om til det som ble 
Sportshallen. Det ble en suksess, med boksestevner, 
bryting, men også for teater og revy. Men Christiania 
Staalverk hadde også en hall til noen hundre meter 
borte på Normannsløkken som stod tom. Og man-
nen bak Sportshallens suksess, kontorsjef Th.  Brenni 
hos Gresvig, så muligheter også for denne hallen. 
Valseverkhallen var 180 meter lang og 80 meter bred, 
med søyler og skillevegger delt i fire mektige skip. Den 
var visstnok Nordens største bygning og var seks gan-
ger større enn Sportshallen.

Velodromen skulle være det nye navnet på valse-
verkhallen. Den skulle ha en kino med plass til 1800 
mennesker, utstillingssal, kafe og en sykkelbane. 
Som Aftenposten skriver i 1927, «Oslos syklister har 
lenge manglet sin velodrom. Rytterne mangler et 
ridehus om vinteren, nå kan de rolig ride inn i Brennis 
velodrome. Fotballspillere og friidrettsmenn manglet 
sitt «Madison Square Garden». De ønskes velkommen 
til den nye kjempehallen.»

Aftenposten skriver videre at de neppe tror at 
Normanns løkken blir Brennis siste bedrift. Men det ble 
ikke noe av de gigantiske planene. Oslo Adressebok 
1960-61, bd. 2, angir på adressen Gladengveien 8/10 
en rekke firmaer, hvorav «Oslo  Havnelager, avd.» hol-
der til der. Det er Kampen Lagerhaller som er hoved-
eier. Kolberg, Caspari (det kjente bilfirmaet) er også 
inne der. «Velodromen» ligger der den dag i dag. Legg 
turen inn om å ta en titt på det som skulle bli Kampens 
«Madison Square Garden».

Lasse Solberg
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Madison Square Garden på Kampen

Madison Square Garden, Aftenposten 1927.
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Selv om jeg i dette halve sekel har levet fjernt fra «hjem  
bygden», så blir jeg alltid regnet som «Kampegutt» og 
jeg gjør det også selv. Det er derfor bare så merkelig 
at byens fedre ennu ikke har fått somlet seg til å sette 
en minneplate på porten i «Normannsgata 5» med inn-
skriften: «Han fødtes her». For femti år siden ble jo 
«Kampen» ikke  nettopp regnet for å tilhøre «byens 
beste strøk» og skulle man erte oss så ropte man: 
«Rampen  fra Kampen». Men den gang var det i det hele 
tatt ikke «fint» å bo «Østafor elva». Det eneste som var 
litt finere var «Gamlebyen» som het «Oslo» da «Oslo» 
het «Christiania» med Ch. I dag er bildet et helt annet, 
for nu har jo «Velferdsstaten»  jevnet det hele ut, så nu 
går man praktisk talt likt kledd over hele byen og spro-
get blir efter hvert like ille i alle bydeler.

«Engang Kampen, alltid Kampen». Jeg er sikker på at 
hvis du spurte en mann på Brooklyn-brua hvor han var 
fra, så ville han svare: «Fra Kampen». Hvis han da hørte 
til den priviligerte rase som kommer derfra. Ja, kamp-
ånden har alltid vært levende på «Kampen». Alltid 
beredt til å forsvare sin ære og sin integritet. Særlig i  
min ungdom mot «arvefienden» – «Vålerenga».

Det er over et halvt hundrede år siden jeg dro fra 
«Kampen» og ut i den vide verden, nærmere betegnet 
«Vika», hvor jeg faktisk holder til den dag i dag.

Det er imidlertid så jeg nesten kjenner skamrødmen 
stige når jeg ser på «Rådhuset» og tenker på at min 
seng en gang  stod der hvor nu «Ligningskontoret» utø-
ver sin velsignelsesrike virksomhet.

Einar Rose
Fra Byminner 1964
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Begrepet Kampenjazz oppsto en gang tidlig på 1990- 
tallet i forbindelse med Kjempedagene på Kampen. I noen 
år hadde Kampen historielag hatt ansvaret for fredagene 
med en allsidig kulturaften med deltakere som hadde til-
knytning til Kampen. Hassa Horn ba meg om å ta det prak-
tiske ansvar, og jazzen fikk en stadig større rolle.

Etterhvert ble totalansvaret overtatt av en sentral 
komité, men jazztradisjonen på fredagen fortsatte. 
Hassa og jeg etablerte KAMPENJAZZ: den gang en 
gigantisk jam session med 10 inviterte jazzmusikere, 
fortsatt med en eller annen mer eller mindre godt 
begrunnet tilknytning til Kampen. Av faste deltakere fra 
denne tiden kan nevnes: Odd Riisnæs, Vidar Johansen og 
Petter Wettre på saksofoner. Fred Nøddelund og Sjur 
Miljeteig på trompet, Bjørn Kjellemyr og Kåre Garnes 
på bass. Pål Thowsen, Peder Kjellsby og senere Sverre 
Gjørvad på trommer. Etter hvert kom også vår glitrende 
vibrafonist Rob Waring med i den faste gjengen. Vi slet 
med å finne lokale jazzpianister, så der kom og gikk flere, 
bl.a. Richard Johnsen, Michael Block, Jørn Øien, Anders 
Aarum. Også ellers i året arrangerte vi noen få konserter 
undernavnet Kampenjazz – særlig vil jeg nevne Torgrims 
Sollids store band Søyr.

Mens alt dette pågikk på Kampen, ledet jeg også driften 
av Oslo Jazzhus, som dessverre døde av økonomiske 
årsaker i 1996. For meg ble savnet stort, og dette ble 
drivkraften bak etableringen av Kampenjazz som fast 
klubb fra 2000, med første konsert 6. september - og i 
driftsmessig samarbeid med daværende Kafé Kampen. 

Da Kampen Bistro overtok i 2001, fikk klubben lov til 
bruke lokalet, men med eget driftsmessig og økono-
misk ansvar. Jeg fikk da på beina et formelt styre bestå-
ende av Erica Berthelsen (Blå) Lise Gulbrandsen (Oslo 
Jazzfestival) og selvsagt meg selv som autoritær sjef. Da 
vi søkte om medlemskap i Norsk Jazzforum ble det umid-
delbart innvilget, og vi fikk søke driftsmidler både her 
og der. Viktigste økonomiske bidragsytere ble da: Norsk 
Jazzforum, Østnorsk jazzsenter, Fond for lyd og bilde, 
Kulturrådet – og ikke minst Musikkverkstedsordningen 
som ga oss penger til nytt lydanlegg, piano og tromme-
sett. Vi var blitt en profesjonell klubb, som sogar fikk pri-
sen «Østlandets beste jazzklubb» i 2003. Kampenjazz ble 
raskt et godt merkenavn, kjent langt ut over Kampens, 
Oslos og Norges grenser. 

I 2006 ble jeg dessverre alvorlig syk og forlot etter 
hvert landet til fordel for Nice, og andre overtok drif-
ten. Aktiviteten ble etterhvert flyttet til Caféteatret på 
Grønland hvor klubben fortsatt lever i beste velgående. 

Marit Lauten
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Desember

Kampenjazz
Jazzjam under Kjempedagene 2005: Rob Waring (vibrafon), Sverre Gjørvad (trommer), Kåre Garnes (bass), Petter Wettre (saksofon) og 
Jørn Øien (piano).


